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FORORD 
 
I vår tid avgjøres Norges fremtid i Stortinget, men i tidligere tider falt avgjørelsen på slagmarken. 

Kanskje er det i dag de, som gjennom de siste 12-år har hørt det samme ”kvadet” og den samme 

jamringen fra blant annet Torbjørn Jagland og Kjell Magne Bondevik, som nok kunne ønske seg 

tilbake til Olav den hellige og Tore Hunds tid.  
I så fall er det forståelig, og særlig i en tid når Norge regnes blant verdens rikeste land, men 

stortingsflertallet ikke en gang har råd til å gi barna en god skole, ungdommen en god startfase i livet 

og de eldre en verdig alderdom.  



Olav den hellige måtte gi tapt på slagmarken for bondehæren avført av Tore Hund. Både Jagland og 

Bondevik må gang på gang gi tapt i Stortinget for de medmenneskelige ”kvad” som kommer fra Carl 

I. Hagen – vår tids svar på Tore Hund. 
Dersom oss nordmenn fremdeles ønske å leve i et forholdsvis trygt og stabilt samfunn, bør enkelte 

politikere ta seg mer i akt når det gjelder synet på enkeltindividet. Et demokratisk samfunn bygger på 

grunnlegende verdier som blant annet respekt for andres syn og meninger, og ikke på at enkelte 
politikere stempler enkeltindivider som nærmest tilbakestående om de har et annet politisk syn. 

Enkelte ganger virker munnhuggeriet fra politikerne Jagland og Bondevik så avsindig og meningsløst 

at det for oss som sitter utenfor de politiske korridorer mer kan virke som de rene ”øksehugg”.  

Når et lands innbyggere blir nedtynget med skatter og avgifter hinsides en hver fornuft, ja, da må det 
være tillatt for enkeltindivider, enten det er valgte politikere i opposisjon eller vanlige 

samfunnsborgere å gi uttrykk for sine meninger uten å bli stemplet som ”nærmest mindre begavet” 

Det er over 1000 år siden Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Han fratok enkeltindividene 
mange av sin urgamle rettigheter og påla dem store og nærmest umenneskelige skattebyrder. De som 

ikke ønsket å lyde den nye kongen flyktet fra fedrelandet og slo seg ned på Island.  

I dag er ikke denne fluktruten mye brukt, men nå ”flykter” nordmenn i hopetall fra høykostlandet 
Norge til Danmark, Sverige eller Spania. Kanskje våre valgte stortingspolitikere en gang vil forstå at 

oss vanlige nordmenn også er utrustet med egen hjerne – og har evnen til å tenke selv. 

Kjære politikere: Statsadministrasjonens undertrykkelse klarte ikke å knekke enkeltindividet selvtillit 

og pågangsmot for 1000 år siden, og de vil heller ikke klare det i dag eller i morgen, selv om flere av 
dere politikere gjør alt dere kan for å latterliggjøre den enkeltes sunne oppfatning og identitet. 

  

Med vennlig hilsen  
Slektsforsker Karl Arnt Skarpeid 
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028. Harald Hårfagre Halvdansson. Født ca. 850. Død 933, gravlagt ved Haugesund. Han var 

Norges første enekonge.  
Sagaene forteller at kong Harald Hårfagre hadde mange hustruer og elskerinner. Et dikt sier at han 

hadde i alle fall 6 hustruer og et annet at han hadde 9 sønner. Trolig var tallet av sønner nærmere 20. 

Harald var bare 10 år gammel da faren døde. Nabokongene trodde det ville bli lett å ta herredømmet 
over landområdene fra den unge kongen. Men den unge Harald hadde morbroren Guttorm Sigurdsson 

som rådde over hæren - og nabokongene ble slått. 

 

Sagaen forteller om hvordan kong Haralds samling av Norge begynte: "Det var en møy som het Gyda  

kongsdatter, som var datter av kong Eirik i Hordaland. Hun ble fostret opp hos en rik bonde i 

Valdres. Kong Harald sendte sine menn for å fri til Gyda, men svaret hennes var at hun ikke ville ta til 

mann en konge som bare rådde over noen få fylker. Hun ville gifte seg med Harald hvis han ville 
legge under seg hele Norge, og rå over riket like fritt som kong Eirik over Sveaveldet og kong Gorm 

over Danmark. Sendemennene fortalte til kong Harald hva den unge møyen hadde sagt. De sa at 

ordene hennes var uvettige, men kong Harald sa at ordene hennes hadde mint ham om de ting som det 
var forunderlig at han ikke hadde tenkt på før. Han gjorde da det løftet at han ikke skulle skjære eller 

kjemme håret før han hadde lagt under seg hele Norge, med skatter og skylder - eller og dø".  

 

Kong Harald og onkelen Guttorm samlet så sammen en hær, og dro gjennom Opplandene, over Dovre 
og til Trøndelag. I Trøndelag tok de først Orkdølafylke, og så det ene etter det andre av de øvrige 8 

trønderfylkene - Øynafylke (Inderøy og Beitstad), Sparbyggjafylke (Sparbu, Stod og Snåsa), 

Verdølafylke, Skøynafylke (Skogn og Ytterøy), Stjørdølafylke, Strindafylke (Strinda, Frosta og 
Leksvik) og Gauldølafylke. I Trøndelag fikk kong Harald god hjelp av jarlen Håkon Grjotgardsson, 

som rådde over Hålogaland. Han gikk frivillig sammen med kongen med alle sine menn. Da kong 

Harald hadde tatt Trøndelag og Namdalen vendte han seg mot Nordmøre og Romsdalen. Kongene 

over disse to fylkene møtte han ved øya Solskjel, like sør for Smøla. Det ble et hardt slag, men kong 
Harald seiret, hvorpå han la under seg disse fylkene. Kongen satte sin venn, Ragnvald Mørejarl 

Øysteinsson (far til Gange-Rolv), som jarl i disse fylkene. Ved Solskjel stod det et nytt slag året etter, 

da seiret kong Harald over kongene på Sunnmøre og Firdafylke. Sunnmøre la kongen straks under seg, 
og Firdafylke våren etter. Kong Harald fortsatte å legge landet under seg, og tok fylke etter fylke helt 

til Sognefjorden. Da var det langs kysten bare Hordafylke, Rygjafylke, Egdafylket og Telemark igjen. 

Men der kunne han vente seg stor motstand, for ingen steder i landet var det så mye rikdom og makt 
som der. Kong Harald forberedte seg på hvordan han skulle ta disse områdene i flere år, og da han 

synes han var sterk nok - seilte han sørover. Der hadde det samle seg en stor hær av horder, ryger og 

egder, samt tele-bønder, og begge hærstyrkene tørnet sammen i Hafrsfjord i 872. Etter en lang og hard 

kamp vant kong Harald.  
 

 



Norge ble samlet til ett kongerike etter slaget i Hafrsfjord i 872. Men samlingen av landet og kongens brutalitet 

førte til at mange egder forlot hjemlandet sitt og seilte til Island, for å bygge nytt land. 

 

Mens kong Harald var opptatt med krigføringen på Vestlandet hadde svenskekongen Eirik prøvd å 
legge under seg mye av Østlandet. Men kong Harald avverget dette, og tok siden og la under seg både 

Värmland og Rånrike (Bohuslen) i Sverige. Etter dette opphørte motstanden mot kong Harald, som nå 

ble enekonge i Norge. Like etter reiste han til Ragnvald jarl på Møre, som hadde hjulpet ham mye 

under denne lange ufreden. Ragnvald jarl skar det lange håret til kongen, som hadde grodd i 10 år, og 
gav kongen navnet Hårfagre. 

I alle fylkene som kong Harald Hårfagre la under seg er det fortalt at han tok odelen fra bøndene, og  

gjorde gårdene til sin eiendom, såvel sjøen og vannene. Odelsbøndene hadde tidligere vært sine egne 
herrer på odelsgårdene, og ikke betalt skatt. Under kong Harald Hårfagre måtte de nå betale landskyld, 

og følge kongen når han samlet til hær. Hvis noen ikke ville dette kunne kongen ta odelsgården fra 

bonden - eller han måtte betale bøter. Kong Harald Hårfagre hadde som de gamle kongene en hird 
(vakt) rundt seg. Han satte en jarl i hvert fylke, til å dømme lov og rett, og til å kreve inn bøter, samt 

skatt - noe jarlen skulle få tredjeparten av. Jarlen skulle også i tider hvor det var ufred skaffe kongen 

60 mann. Under hver jarl stod 4 - eller flere - herser, som skulle skaffe kongen 20 mann ved ufredstid. 

Kongen gav belønning til hersene - ved å gi dem kongsgårder til len - derfor ble de senere kalt 
lendmenn. Lendmennene var ikke bare kongelige embetsmenn, de var også som tidligere 

bondehøvdinger, med makt og innflytelse, men fra nå av fikk de ikke den samme makten som før.  

 

 

 
Kong Harald var ikke nådig mot dem som nektet å underkaste seg hans kongsmakt. Under hans styre måtte 

endog odelsbøndene begynne å betale landskyld, samt  følge kongen når han samlet til hær. Hvis de nektet kunne 

Haralds menn ta odelsgården fra bonden - eller han måtte betale store bøter 

 
Som vederlag, for de len de fikk av kongen, skulle lendmennene følge ham med sine menn i ufred og 

fri bygda fra tyver og røvere. Mannskapet til lendmennene ble siden den mest pålitelige styrken i den 

norske hæren. På grunn av denne nye ordningen - og at bøndene bestandig hadde gjort som de gamle 
høvdingene ville - ble følgene av dette at kongen ikke kom langt uten støtte hos lendmennene. 

Kong Harald Hårfagre gjorde alle pålegg (skatter) så store at hver jarl og herse nå fikk større inntekter 

enn før, og derfor var det mange gamle stormenn som ville tjene kongen. Men det var også mange som 



ikke kunne finne seg i styringen til kong Harald Hårfagre - som de kalte hardstyre og trelldom. Mange 

storbønder, særlig fra Vestlandet, reiste fra eiendommene sine. De seilte til Island, for å ta land der - 

som hadde blitt oppdaget av noen vikinger for  ikke så lang tid siden. Det var også flere  
som reiste til de skotske øyene, hvor mange av dem hadde venner og familie. Derfra holdt de ufred 

med kong Harald Hårfagre, og herjet i riket hans. Tilsist samlet kong Harald Hårfagre sammen en stor 

hær, og seilte til de skotske øyene - jaget vikingene - og la Hjaltland (Shetland), Orknøyene og 
Suderøyene (Hebridene), Man og trolig Færøyene under Norges rike, hvor han innsatte jarler. Like 

etter ble vikingene i Skottland jaget ut derfra av allmuen der, og store mengder av disse tok veien til 

Island.  

 
Den store "landnåmatid" var i årene 886- 900, og da emigrerte minst 400 storbønder og deres følge fra  

Norge til Island. Før kong Harald Hårfagres død var tallet på emigranter til Island oppe i ca. 25000  

mennesker - mest fra Vestlandet - noe som var et stort tap for Norge. 
Kong Harald Hårfagre krevde også skatt av finnene (samene) i Finnmark og på Kola - som hørte til 

Russland - og helt til Hvitehavet, som var norsk skatteland.  

 
Da kong Harald Hårfagre var rundt 70 år delte han riket sitt mellom de av sønnene som var i live og 

gav dem kongsnavn. Det er visstnok fortalt at kong Harald Hårfagre laget en lov om at alle 

etterkommerne hans på mannssiden skulle få kongedømmet etter sin far, men de som hadde sin ætt på 

kvinnesiden skulle få jarledømme. 
Ca. 10 år senere, da kong Harald Hårfagre var ca. 80 år (930), gav han styringen av det norske riket til 

sønnen Eirik Blodøks. Kong Harald Hårfagre Halvdansson døde sottedød i 933. 

Harald Hårfagre Halvdansson er ane nr. 028 på slektslinjen: Fra Asovsjøen i Sør-Russland til 

Bergen i Hordaland. 

 

029. Bjørn Haraldsson Farmann. Han ble i 912 utnevnt til underkonge i Vestfold og Grenland. Han 

bodde i Tønsberg. Død 927 i en strid med halvbroren, Erik Blodøks Haraldsson. 
 

 

 
Farmannshaugen, Bjørn Farmanns gravplass, på Jarlsberg hovedgård ved Tønsberg. 

 

030. Gudrød Bjørnsson. Han var underkonge i Vestfold, senere også i Viken. Han ble drept av 

Harald Gråfell Eriksson. 
 

031. Harald Grenske Gudrødsson. Født 952. Død ca. 994. Han var gift med Åsta 

Gudbrandsdatter, datter av Gudbrand Kula i Gudbrandsdalen på Opplandene. Etter Harald Grenske 

Gudrødsson sin død giftet Åsta seg med Sigurd Syr Halvdansson. Harald Grenske Gudrødsson var 
konge i Vestfold, og han var underkonge i Grenland, som da var under danskekongens herredømme. 

 



032. Olav Haraldsson den hellige. Født ca. 994. Død 29.07.1030, da han falt i Slaget på Stiklestad. 

Han var konge i Norge fra 1015 og frem til sin død. Olav Haraldsson ble gift med den gjeve og 

gladlynte prinsesse Astrid Olavsdatter av Sverige. Hun var datter av kong Olav Eriksson 
Skøtkonung av Sverige. Olav Haraldsson ble oppfostret hos sin stefar, Sigurd Syr Halvdansson, på 

Ringerike.  

 
Fra salget på Stiklestad. Da kong Olav og hæren som fulgte ham nærmet seg Stiklestad fikk kongen 

øye på den store bondehæren, som var så stor at det kom folk drivende frem fra hver en sti. På mange 

steder fór det frem hele flokker, som den flokken de hadde sett komme nedover fra Verdalen - da de 

hadde vært der oppe for å speide. Og denne flokken kom så nær at kong Olav kunne kjenne dem igjen; 
det var Rut fra Viggja som kom med 30 mann. Kong Olav beordret sine menn til å slå til mot dem, noe 

som straks ble gjort. 

 

 
Bondehæren strømmet til Stiklestad. Frem fra hver en sti kom godt væpnede bønder klare til å angripe kong 

Olav og hans hirdmenn.  

 
 

Ved Stiklestad stanset kongen og gav ordre til hæren at de skulle stige av hestene og ordne seg til der, 

og snart ble fylkingen ordnet og merker ble satt opp. Dag Ringsson, sønn til Ring Dagsson, som var 
oldebarn til kong Harald Hårfagre, var ennå ikke kommet med sine folk, så de savnet den høyre vingen 

av fylkingen, men da sa kongen at opplendingene skulle gå der og stille merkene sine opp på høyre 

side, og la til: "Men jeg tror ikke at det er rådelig at bror min Harald er med i slaget, for han er enda 
bare et barn". Harald svarte: "Jeg skal sikkert være med i slaget, og er jeg så lite sterk at jeg ikke 

makter å holde sverdet, da vet jeg et godt råd; dere kan binde sverdet til hånden min". Harald fikk sin 

vilje frem og ble med i slaget. 

Bonden som da bodde på Stiklestad het Torgils Holmesson, og han tilbød seg å hjelpe kong Olav å 
være med ham i slaget. Kongen takket for tilbudet, men sa: "Jeg vil heller at du, bonde, ikke blir med i 

kampen, men at du gjør oss den tjeneste å berge dem av våre menn som blir såret, og sørge for å 

gravlegge dem som faller; dersom det går slik at jeg selv faller i slaget, så sørg for liket mitt så godt 
som du kan, om det ikke blir deg forbudt". Og Torgils lovet kongen at det skulle han gjøre. 

Da kong Olav hadde fylket hæren talte han til dem og sa at de skulle gå djervt frem om det kom til 

slag, og sa: "Vi har godt og stort mannskap, og om enn bøndene er mer mannsterke, er det likevel 
lykken som rår for seieren. Det vil jeg kunngjøre for dere, at jeg ikke tenker å flykte fra dette slaget, 

men at jeg enten skal seire over bøndene eller falle her. Jeg vil be om at det må skje som Gud finner 

mest gagnlig for meg. Vi skal trøste oss til at vi har rettferdigere sak enn bøndene, og at Gud vil frelse 

oss og la oss ha eiendommene våre i fred etter slaget, eller óg lønne oss langt bedre for det vi her taper 
enn vi kan ønske oss. Dersom det faller til meg å rå etter slaget, da skal jeg lønne enhver av dere etter 

fortjeneste og etter den djervskapen han viser i kampen. Dersom vi får seier, vil det bli nok av både 

land og løsøre som nå hører til uvennene våre, som vi vil skifte. La oss gå så hardt frem som råd er i 



begynnelsen, det kan gjøre utslaget når en skal kjempe mot overmakt. Vi har seieren å vente dersom vi 

handler snøgt, men det vil falle oss tungt dersom vi skal stri til vi er trette og slitne; vi har ikke så 

mange å bytte på som bøndene, som kan skiftes på å gå fram eller hvile seg bakom skjoldene. Men 
dersom vi med en gang går så hardt fram at de som står fremst, rømmer, da vil den ene falle over den 

andre, og det vil gå verre jo flere de er". Kongens tale ble mottatt med begeistring, og den ene egget  

kamplysten med den andre. 
Denne dagen var kong Olav kledd i ringbrynje og på hodet hadde han en gyllen hjelm. På den venstre 

armen hadde han et hvitt skjold med forgylt kors, i høyre hånd et spyd og sverd ved siden. Merket 

hans var sydd av dronning Ingegerd, og det ble båret av merkesmannen Tord Folesson. 

Fremdeles var bondehæren langt unna, og kongen gav beskjed til sin hær at de skulle sette seg ned å 
hvile. 

Ved siden av kongen satt Finn Arnesson, og kongen lente seg opp til ham, la hodet på kneet hans og 

falt i søvn en stund. Men så plutselig kom bondehæren stevnene mot dem som hadde satt merkene sine 
opp, og de var en ustyrtelig mengde menn. Finn vekket kongen og sa at bøndene kom farende mot 

dem. Da sa kongen: "Hvorfor vekte du meg Finn, og hvorfor lot du meg ikke nyte drømmen min?" 

Finn svarte: "Hva du enn drømte, så var det likevel viktigere for deg å våkne å gjøre deg klar til å møte 
hæren som farer mot oss, eller ser du ikke at hele bondeflokken nå er kommet?". "De er enda ikke så 

nær oss", sa kong Olav, "at det ikke hadde vært bedre for meg om jeg hadde sovet". Finn spurte da: 

"Hva drømte du da, konge, siden du syntes det er så stort tap at du ikke våknet av deg selv?" Kongen 

fortalte da om drømmen sin, at han syntes han så himmelen var åpen, og at han gikk opp en høy stige 
som nådde fra jorden og like til himmelen. "Jeg var nettopp", sa han, "kommet på det øverste trinnet 

da du vekte meg". Finn sa: "Ikke syntes jeg at drømmen er så god som du finner den, for jeg mener at 

den varsler om at din død ikke er langt borte, dersom det ellers ikke er vanlig søvnørske". 
 

 
Scener fra Olav den helliges liv, slik det er fremstilt på et alterbord fra omkring år 1300. Alterbordet skal 

visstnok befinne seg i Nidarosdomen. I midten på bildet står Hellig Olav. Øverst til venstre kong Olavs drøm før 

slaget på Stiklestad, og nederst gir kongen penger til sjelemesse for sine fiender. Til høyre på bildet sees Olavs 

død og skrinleggelse.  



 

Ved kong Olavs ankomst til Stiklestad kom en mann til ham, som vakte oppsikt. Mannen var så høy at 

ingen nådde ham lengre enn til skuldrene, han var vakker, hadde fagert hår og ypperlige våpen, prektig 
hjelm, ringbrynje, rødt skjold med staselig sverd ved siden og et stort tykt gullbelagt spyd i hånden. 

Den fremmede gikk frem til kongen og spurte om han ville ta imot hans tjeneste. Kongen spurte hva 

han het og om hans slekt og hvor han kom ifra. Mannen svarte: "Jeg har min slekt i Jämtland og 
Hälsingland og jeg heter Arnljot Gelline, og jeg kan si deg at det var jeg som for noen år siden hjalp 

skatteinnkreverne dine i Jämtland, og som da sendte deg min hilsen og et sølvfat som tegn på at jeg 

ville være din venn". Kongen spurte så om Arnljot var kristen, og Arnljot svarte at han trodde på sin 

kraft og styrke og det hadde greid seg godt til nå, men heretter ville han heller tro på kongen. Kong 
Olav svarte: "Vil du tro på meg, da skal du tro det som jeg lærer, at Jesus Kristus har skapt himmel og 

jord og alle mennesker og at alle gode og rettroende mennesker kommer til ham etter døden". "Jeg har 

nok hørt tale om Hvitekrist", sa Arnljot, "men jeg vet ikke noe om hva han tar seg til eller hva han rår 
for, men jeg vil gjerne tro på det du sier og legge hele min sak i din hånd". Så lot Arnljot seg døpe, og 

kongen lærte ham det av troen som han syntes var det aller nødvendigste og stilte ham så fremst i 

fylkingen - foran merket ved siden av Gauka-Tore og Avrafaste og flokken deres. 
 

Omkring ved 12 tiden var bondehæren også kommet til Stiklestad, hvor Kalv Arnesson og Hårek på 

Tjøtta gikk fremst ved siden av merket. Men bøndene gikk ikke til angrep med en gang; de ventet på 

resten av hærstyrken som ennå ikke var kommet. Tore Hund av Bjarkøy og hans følge hadde gått sist, 
for han hadde tatt på seg ansvaret å skynde på de som ble for sene og å passe på at de som var redde 

ikke skulket unna når hærene så hverandre og hærskriket lød - og derfor måtte Kalv og Hårek vente på 

Tore. Kong Olav og hans menn gikk heller ikke til angrep, for de ventet på Dag Ringsson og hans 
menn. Dag og hans menn hadde tatt en annen vei og var ennå ikke kommet fram, men endelig kunne 

kongen se at Dag og hans flokk nærmet seg.  

Nå sto begge hærene stilt rett mot hverandre, så nær at folk på begge sider kunne gjenkjenne 

hverandre, og kongen sa til Kalv Arnesson: "Hvorfor er du der, Kalv? Vi skiltes jo som venner sør på 
Møre; det sømmer seg ille for deg å stri mot vår hær, for her er fire av brødrene dine". Kalv svarte: 

"Mangt og mye går nå annerledes enn det sømmer seg best; du skiltes slik fra oss at vi var nødt til å 

skaffe oss fred fra dem som kom etter, og hver får nå bli der han står, men forlikes skulle vi enda om 
jeg kunne rå". Da sa Finn Arnesson: "Det er et merke hos Kalv at når han taler vel, da har han nettopp 

i sinne å handle ille". Kong Olav sa: "Det kan vel være, Kalv, at du ville forlik, men jeg synes ikke at 

dere bønder ser ut til å være fredelig stemt". Da svarte lendermannen Torgeir fra Kvistad, som sto nær 
Kalv: "Nå skal De, konge, nyte den freden som mange før har nytt av dere, og det skal De nå få 

unngjelde for". "Du trenger ikke være så lysten etter å møte oss, for det er ikke så laga at du skal vinne 

på oss i dag, jeg har hevet deg til makten fra å være en liten mann", sa kongen. 

Nå kom Tore Hund og gikk med flokken sin foran merket, og ropte hærskriket som bøndene hadde 
avtalt: "Fram, fram, bondemenn". Kongsmennene ropte så sitt hærrop: "Fram, fram, kristmenn, 

korsmenn og kongsmenn". En sagaskriver sier at de skrek: "Slå ned, slå ned bondemennene". De 

bøndene som sto lenger ute på vingene gjentok ropet til kongsmennene, for de trodde det var deres 
kamerater som ropte og ikke kongsmennene, men da de andre bøndene hørte det, mente de at ropet 

kom fra kongsmennene og gikk til angrep på dem, slik at bøndene begynte å sloss mot hverandre - og 

mange av dem falt før de merket misforståelsen. Kong Olav hadde fylket sin hær på et sted som lå litt 
høyt, og de som fulgte ham styrtet ovenfra og nedover mot bondehæren, "fram i striden bruste 

brynjeflokken brått", kvad Sigvat skald senere. Kongsmennene rykket så hardt frem at bøndene vek 

noe tilbake, så den fremste raden av kongens fylking ble stående bakerst der bøndene hadde stått. En 

stor del av bøndene var også i ferd med å ta til flukt, men lendermennene og huskarene deres sto fast 
og gjorde hard motstand. Lendermennene provoserte folkene sine, og snart stormet bøndene frem 

igjen fra alle kanter. De som sto fremst i rekken hugg løs på kongsmennene med sverd og økser, og de 

som sto bak dem stakk med spyd - og alle som sto bakerst skjøt med spyd og piler eller kastet stein 
eller håndøkser. Striden ble derfor straks svært blodig og mange falt på begge sider. De første av 

kongsmennene som falt var Arnljot Gelline, Gauka-Tore og Avrafaste og alle deres menn, men hver 

av dem hadde først felt hver sin motstander eller to og noen flere. Nå tynnes rekkene foran 

kongsmerket, og kong Olav ba Tord Folesson om å bære merket frem, selv fulgte kongen etter med 
den flokken av menn som han hadde valgt til å være nærmest ham selv i slaget, og de var de mest 



våpendjerve og best utrustede i hele hærstyrken. Da kong Olav gikk fram av skjoldborgen og fremst i 

fylkingen, slik at bøndene kunne se ham i ansiktet, ble de redde og håndfalne, står det i sagaen. 

Kampen ble opplagt hard, og kongen selv gikk frem og kjempet svært djervt. Han hugg til 
lendermannen Torgeir fra Kvistad tvers over ansiktet så neseskjermen røk og kløyvde hans hode 

nedenfor øynene, så det nesten falt av. Kongen utbrøt da: "Er det ikke nå sant det som jeg sa deg, 

Torgeir, at du ikke ville seire i vårt møte". I det samme støtte Tord Folesson merkestanga så hardt ned 
i bakken at den ble stående; han hadde fått banesår og falt der under merket. Arne Arnesson grep da 

merket og bar det frem, men falt om hardt såret. Falt gjorde også skaldene Torfinn Munn og Gissur 

Gullbrå. 

Kong Olav var nå kommet nesten frem til bøndenes hovedmerke, der Kalv Arnesson sto med Tore 
Hund på den ene siden og de to frendene sine, Olav og Kalv Arnfinnsønner, på den andre. Tore Hund 

gikk frem mot kongen, som hugg til Tore tvers over skuldrene, men sverdslaget gikk ikke gjennom 

reinsdyrkofta til Tore, det var bare en støvsky som kom frem. Tore hugg nå til kongen, som igjen hugg 
mot Tore, men kongens sverd gikk ikke gjennom reinsdyrpelsen til Tore og han ble bare såret i 

hånden, noe skalden Sigvat sier var finnetrolldom. Da sa kongen til Bjørn stallare. "Slå du hunden som 

jern ikke biter på". Bjørn tok øksa og gav Tore et hardt slag med øksehammeren - så han ravet. I det 
samme snudde kongen seg mot Kalvs to frender, og drepte Olav, den ene av dem. Og straks etter stakk 

Tore sitt spyd tvers gjennom Bjørn stallare og sa: "Slik veider vi bjørn nord i Finnmark". 

Torstein Knarresmed hugg til kong Olav med øksa, et slag som rammet kongens venstre fot rett over 

kneet. Finn Arnesson felte straks Torstein, mens kongen lente seg opp til en stein, kastet sverdet og ba 
til Gud om hjelp. Da stakk Tore Hund kongen med sverdet, et stikk som gikk under brynja. Kalv 

Arnesson hugg til kongen på venstre side av halsen, og de tre sårene voldte kong Olavs død den 29. 

juli 1030. Etter kongens død falt også de fleste av de menn som hadde gått frem med ham. 
 

 
Torstein Knarresmed hugg til kong Olav med øksa, et slag som rammet kongens venstre fot rett over kneet. Finn 

Arnesson felte straks Torstein, mens kongen lente seg opp til en stein, kastet sverdet og ba til Gud om hjelp. Da 

stakk Tore Hund kongen med sverdet, et stikk som gikk under brynja. Kalv Arnesson hugg til kongen på venstre 

side av halsen, og de tre sårene voldte kong Olavs død den 29. juli 1030.  

 
 

Straks før drapet på kongen hadde endelig Dag Ringsson kommet frem med sine menn, fylket dem 

straks og satte opp merket, men det gikk en stund før han gikk til angrep. Han stormet frem mot den 
venstre vingen av bondefylkingen, der rygene og hordene sto, og det første fremrykket var så hardt at 

bøndene vek tilbake og en del tok til å flykte. Det falt mange menn, og blant dem var lendermennene 

Erlend fra Gjerde og Aslak fra Finnøy, som hadde merket mellom seg. Merket ble hugget ned, og 

striden ble forferdelig kraftig, noe som senere ble kalt Dagsria. Når nå kongen var felt og 



kongsmennenes hovedfylking slått, vendte Kalv, Hårek på Tjøtta og Tore Hund seg mot Dag og den 

fylkingen som fulgte ham. Dag ble overmannet og flyktet sammen med noen av sine menn, og tok 

veien oppover dalen, men i flukten falt flere av dem, da bøndene stormet etter dem. Mange var også 
såret, og var så slitne at de ikke klarte å kjempe mot. Men bøndene fulgte ikke langt etter dem, for 

høvdingene vendte snart tilbake til valplassen, der mange av dem hadde frender og venner, for å lete 

blant dem som var falt. 
Tore Hund gikk bort til stedet der kong Olavs lik lå, stelte om det, rettet det ut og la et klede over det. 

Senere, da Olav ble holdt for en hellig mann, fortalte Tore at da han tørket blod av ansiktet, var 

kongens andlet så fagert at det var rødt om kinnene som om kongen sov, men det var mye klarere enn 

før mens kongen levde. Tore sa også at det kom noe av kongens blod på hånden hans, og det rant fram 
over fingrene der han var blitt såret, og fra da av trengte han ingen forbinding, så snart grodde det. 

 

Om kvelden da det var blitt mørkt gikk bonden Torgils Holmesson og hans sønn Grim bort til 
valplassen. De tok kong Olavs lik og bar det bort til et lite tomt uthus på den andre siden av 

Stiklestadgården. Med seg hadde de lys og vann. De kledde av liket, vasket det, svøpte det med 

linduker, la det ned der i huset og dekket det med ved, så at ingen kunne se det om de kom inn. Så 
gikk de bort og hjem til gården.  

I begge hærene hadde det fulgt mange stavkarer og fattigfolk, som tigget om mat. Og om kvelden etter 

slaget ble mange av dem igjen på Stiklestadgården, hvor de om natten søkte husly i alle bygningene. 

Blant de andre var det en fattig, blind mann, som gikk omkring leiende på en liten gutt. Om ham 
forteller sagaen at han kom bort til låven der Olavs lik lå - for å finne ly for natten. Døra på uthuset var 

så lav at de nesten måtte krype inn. Da den blinde mannen kom inn i uthuset, famlet han for seg på 

gulvet for å finne et sted han kunne legge seg ned. Den blinde hadde en hatt på hodet som gled ned for 
ansiktet hans med det samme han bøyde seg ned. Han kjente med hånden at det var en dam på gulvet, 

og da han tok med den våte hånden for å rette på hatten, kom fingrene bort i hans øyne, og straks fikk 

han så sterk kløe på øyelokkene at han strøk med de våte fingrene på selve øynene. Senere kom han 

seg ut av huset, og sa at det ikke var råd å ligger der, for alt var vått der inne. Men da han var kommet 
seg ut av huset kunne han først se hendene sine, og så han alt det som var nært i nattemørket. Straks 

gikk han til gården og inn i stua, og fortalte til alle der at han hadde fått synet tilbake, og at han nå var 

skarpsynt, og det var mange der som visste han hadde vært blind, for mannen hadde vært der før og 
gått lenge omkring i bygda. Han fortalte at han kunne se igjen for første gang da han kom ut av et lite 

og dårlig uthus, "alt var vått der inne", sa han, "jeg tok ned i det våte og gned så øynene mine med de 

våte hendene". Han fortalte også hvor huset sto. Mennene som var inne i stua og hørte dette undret seg 
svært over det som var hendt, og snakket seg imellom om hva som kunne være der inne i uthuset. Men 

bonden Torgils og sønnen skjønte hva som var grunnen til denne hendelsen, og da de nå var svært 

redde for at en uvenn av kongen kunne gå bort og undersøke huset, lurte de seg bort til uthuset. De tok 

liket og flyttet det ut i hagen, hvor de gjemte det. Så gikk de tilbake til gården og sov der om natten. 
 

Tirsdag morgen kom Tore Hund tilbake til Stiklestad fra Sul med mye folk. Straks gikk han bort på 

valplassen, hvor det fremdeles var mange bønder som førte bort likene av sine falne frender, andre 
stelte med dem som var såret. Tore gikk bort til det stedet der kong Olav var falt og lette etter liket, og 

da han ikke fant det, spurte han om noen kunne si ham hvor det var blitt av, men det var ingen som 

kunne fortelle ham det. Så spurte han Torgils bonde om han visste noe om hvor kongens lik var, men 
Torgils svarte: "Jeg var ikke med i slaget og vet bare lite om det som hendte. Her går det nå ellers 

mange rykter, slik blir det fortalt at noen skulle ha sett kong Olav med en flokk oppe ved Stav. Men er 

han falt, da har vel noen av deres folk gjemt liket i holt eller røys". Enda Tore syntes han var sikker i 

sin sak, om at kongen var falt, var det mange som trodde på det som Torgils sa, og satte ut det ryktet at 
kongen nok hadde kommet seg unna slaget, og at det ikke ville vare lenge før han igjen fikk seg en 

hær og kom over dem. Snart gikk Tore og hans menn ombord i skipene sine og seilte ut fjorden, og 

like etter fór de bort alle de bøndene som hadde blitt igjen. 
Torgils Holmesson og sønnen Grim var fremdeles redde for at Olavs fiender skulle få fatt i liket og 

mishandle det, for de hadde hørt bøndene snakke om at dersom de fant liket skulle de enten brenne det 

eller senke det ned i sjøen. Torgils og sønnen så derfor nødvendigheten i snarlig å få flyttet liket til et 

sted der det kunne være sikkert gjemt. De fikk laget en kiste, så god og vakker som de kunne, og la 



kongens lik i den. De laget også en annen kiste, som de la halm og stein i, så den ble tung som en 

mannstyngde, og festet lokket godt.  

Siden alt bondefolket nå var reist bort fra Stiklestad gjorde Torgils og sønnen seg reiseklare med 7 
eller 8 av frendene sine. De gikk ombord i en roskute, hvor de hadde gjemt kongens lik under tiljene, 

men den andre kisten hadde de også med, og den hadde de satt så godt synlig at alle kunne se den. Så 

dro de ut fjorden, og kom om kvelden, da det tok til å mørkne, til Nidaros, og la til ved kongsbrygga. 
Torgils sendte bud opp til biskop Sigurd om at de hadde liket av kong Olav ombord. Og da bispen 

hørte det sendte han straks sine menn med en skute ned til bryggene. De la til ved skipet til Torgils, og 

ba fra bispen at de måtte få kongens lik. Torgils og mennene hans tok den kista som sto godt synlig og 

bar den ned i skuta til bispens menn, som så rodde ut på fjorden og senket kisten der. Det var da mørk 
natt. Torgils og hans folk rodde så videre oppover elva, forbi byen til et sted som het Saurlid. Der bar 

de liket av kongen inn i en tom bygning, som sto et stykke borte fra de andre husene. Og mens de 

andre ble igjen for å våke over liket gikk Torgils ned til byen, til de menn som særlig hadde vært 
kongens venner, og spurte dem om de ville ta imot kongens lik, men ingen av dem turde det. Han 

vendte da tilbake til frendene sine, og gav dem beskjed at de skulle bære liket oppover langs elva og 

grave det ned i sanden der. Alt arbeidet var gjort før daggry, og så vendte de tilbake til skuta si og 
rodde straks ut av elva og hjem til Stiklestad. 

 

Flere fortellinger som viste at kong Olav var hellig etter sitt fall ryktes blant folk i Trøndelag alt ut på 

vinteren 1030. Mange begynte å be til ham under sykdom eller i nød, og de mente at de fikk god hjelp. 
Utover våren 1031 ble det mer og mer utbredt snakk blant folk at Olav var hellig, og mange av hans 

uvenner omtalte ham på en helt annen måte enn tidligere, som nå begynte å anklage de menn som især 

hadde egget til motstand mot ham. Blant dem som fikk størst skyld var biskop Sigurd, som fikk så 
mange uvenner at han fant det best å dra vest til kong Knut i England. 

Den første av stormennene som holdt på at kong Olav var hellig var Einar Tambarskjelve, og kort etter 

sendte trønderne bud og hilsen til bisp Grimkjell på Opplandene - at han skulle komme nord til 

Trøndelag. Da budskapet kom til bispen gjorde han seg straks reiseklar, og dro først nordover til Einar 
Tambarskjelve, som tok med glede imot ham. De snakket mye seg imellom, særlig om de store 

hendingene som hadde vært i landet, og de ble helt enige i alt som de avtalte. Deretter dro bispen inn 

til Nidaros, der hele allmuen tok vell imot ham. Han spurte omhyggelig om de tegnene som de sa 
hadde hendt med kongen, og han ble fortalt mange gode ting. Senere sendte bispen bud til Torgils og 

sønnen Grim på Stiklestad - at han ville tale med dem. De reiste straks til bispen og fortalte om alle de 

underlige ting de selv hadde opplevd, og om hvor de hadde lagt kongens lik. Så sendte bispen bud til 
Einar Tambarskjelve, som kom inn til byen. De hadde en samtale med den unge kong Svein, sønn av 

danskekongen Knut den mektige, som ble konge etter Olavs fall, og hans mor Alfiva, som fikk det 

meste å si i Norge. Bisp Grimkjell og Einar ba om lov til å ta Olavs lik opp av jorden, noe kong Svein 

gav sitt samtykke i, og sa at bispen kunne gjøre med det som han ville. På den tiden var det mange 
folk i Nidaros, og derfor hadde bispen og Einar med seg ett stort følge da de gikk til det stedet som 

kongens lik lå - for å grave det opp. Dette var i slutten av juli 1031, nesten ett år etter at liket var gravd 

ned. De fant snart kisten, og da var den nesten kommet opp av jorden. Mange rådet nå bispen til å 
gravlegge liket ved Klemenskirken, som Olav selv hadde bygd, og det ble også gjort. Men den 3. 

august 1031 ble kisten tatt opp og åpnet av bisp Grimkjell i nærvær av kong Svein, Alfiva og mange 

stormenn. Og da bispen tok likkledet fra kongens ansikt så de at det ikke var det minste forandret. 
Kinnene var fremdeles røde - som om han nettopp hadde sovnet inn. Og de som hadde sett kong Olav 

da han falt påsto at hår, skjegg og negler hadde vokst på ham, som om han hadde vært levende hele 

tiden. Så gikk kong Svein, hans mor Alfiva og alle stormennene frem for å se kong Olavs legeme, men 

Alfiva sa bare: "Svært sent pleier folk å råtne i sand, annerledes ville det ha vært om han hadde ligget i 
muld". Bispen tok så en saks og klipte noe av kongens hår og lange munnskjegg, og sa til Svein og 

Alfiva: "Nå er kongens hår og munnskjegg så langt som det var da han døde, men det som dere ser 

avklipt her, har vokst etter han døde". Alfiva svarte: "Da først vil jeg tro at dette håret er en helligdom 
dersom det ikke brenner i ild, for vi har ofte sett håret helt uskadd på folk som har ligget lenger i 

jorden enn denne mannen". Bispen hentet da inn ild i et fat, velsignet den og la røkelse på. Så la han 

kong Olavs hår i ilden, og når alle røkelsen var brent tok han håret ut av ilden, og det var ikke brent. 

Dette lot bispen kong Svein og stormennene få se, men Alfiva sa at de burde legge håret i uvidd ild, da 
hun mente at kyndige menn ofte kunne vie ild slik at den ikke gjorde noen skade. Da ba Einar 



Tambarskjelve henne om å tie og sa: "Jeg vet nok den som bedre fortjener å bli lagt på ilden, og det er 

du selv". Hun svarte: "Diger er halsen din Einar, men jeg har da sett slike fisker óg gå på garnet". 

Halsen min er ikke nettopp så diger", svarte Einar, "men dersom mange slike fisker som jeg gikk på 
garnet ditt, ville nok ikke maskene tåle det". Da tidde hun, og det ble bispens erklæring og kong 

Sveins samtykke og alt folks dom, at kong Olav var en sann helgen. Legemet ble nå båret inn i 

Klemenskirken og stilt over høyalteret. Kisten ble svøpt i kostelig klede, og alt da skjedde det mange 
jærtegn ved kong Olavs helligdom, står det i sagaen. 

 

Over det stedet der Torgils hadde gravlagt liket av kong Olav ble det nå reist et kapell, og alteret ble 

satt like over der hvor liket hadde vært. 
Kong Olavs sønn, Magnus den gode, la liket av sin far i et prektig skrin, som var prydet med gull, sølv 

og edelsteiner og begynte å bygge Olavskirken, som ble fullført av Harald Hardråde, på det stedet der 

Olavs lik sto den natten da Torgils var nede i byen for å be kongens venner om å ta imot det. 
Kong Olav Kyrre bygde en steinkirke, Kristkirken, på det stedet der det før nevnte kapellet ble bygd, 

og høyalteret ble stilt der liket hadde ligget, og der ble så Olavs skrin satt.  

 

 
I helgenrekken som pryder den hellige fødselskirken i Betlehem, finner en også dette bildet av St. Olav, Rex 

Norwægie. Han står i korsfarerdrakt og er malt av en normannerkunstner en gang på 1170-tallet. Av religiøse 

grunner har muslimene maltraktert kongens ansikt på bildet. 

 

 



I årene fra 1168 til 1188 holdt erkebiskop Øystein på med den store ombyggingen og utvidelsen av 

Kristkirken, som gjorde den til Nidarosdomen, hvor høyalteret sto på samme sted som tidligere. 

Kong Olav var Norges og hele Nordens fornemste helgen i den katolske tiden, og kirker ble bygd til 
hans ære også i fremmede land. Til minne om Olav ble det årlig holdt to festdager, den 29. juli og den 

3. august. På den første dagen ble skrinet i høytidelig følge båret omkring i Nidaros, og en stund satt 

ned på kirkegården, så de mange pilegrimene, som for stor del var krøplinger, kunne få røre ved det og 
ofre til helgenen. 

"Ved disse gavene", sier Peder Claussøn i sin "Norges beskrivelse", ble det samlet sammen en utrolig 

mengde gods, og ved det ble St. Olavs kiste så mye bedre at han ble lagt i et sølvskrin, men det var to 

trekister utenom, slått med gull og sølv og dyrebare steiner. Kistene var så tunge at det måtte 60 mann 
for å bære dem ved det høytidelige gangfølget. 

 

I 1540 ble Olavs sølvskrin, som veide 6500 lodd i sølv, innlevert i kongens skattkammer i 
København. Det indre skrinet sto enda i domkirken i 1564, da Trondheim ble tatt av svenskene. De 

plukket den minste sølvnaglen de kunne få ut av skrinet, og da de dro fra byen tok de kong Olavs lik 

med seg og gravla det i den nå nedrevne Fløanskirken i Stjørdal. Den 8. juni i samme året ble Hellig 
Olav igjen ført tilbake til domkirken, hvor det ble gravlagt med stort fest. Det siste som sannsynligvis 

er fortalt er at det i 1568 ble tatt jord i graven til St. Olavs lik, og siden den tid er det ingen som med 

sikkerhet har klart å påvise hvor graven er. 

 
033. Ulvhild Olavsdatter. Født ca. 1020. Død 24.05.1071. Gift med Ordulf, hertug av Sachsen. 

Født ca. 1020. Død 28.03.1072. Han var en gjev og tapper mann. Han hjalp verbroren Magnus den 

gode til å slå venderen i slaget på Lyrskogshei i Slesvig i 1043. Ulvhild Olavsdatter sin brordatter, 
Ragnhild Magnusdatter, datter til Magnus den gode var gift med Håkon Ivarsson av Ladejarl-ætten. 

 

034. Magnus, hertug av Sachsen. Født ca. 1045. Død 1106. Gift med Sofie av Ungarn. Død 

18.06.1095. 
 

035. Elica av Sachsen. Født ca. 1080. Død 1142. Gift med hertug Otto den rike av Sachsen. Født ca. 

1075. Død 1123. 
 

036. Albert (Ottesson) Bjørn. Født ca. 1100. Død 1170. Gift med grevinne Sofie av Winzenberg. 

Født ca. 1107. Død 1160. Albert Bjørn var hertug av Sachsen, og markgreve av Brandenburg. 
 

037. Bernhard III. Hertug av Sachsen. Født ca. 1140. Død 1212. Gift med Judith av Polen. 

 

038. Albercth I . Hertug av Sachsen. Død 26.06.1261. Gift med prinsesse Agnes av Østerrike. 

 

039. Judith (Jutta) av Sachsen. Født 1223. Død 02.02.1261. Hun ble 09.10.1239 gift med kong Erik 

Plogpenning Valdemarsson. Født 1216. Død 10.08.1250. Han var medkonge i Danmark - sammen 
med sin far - fra 1232, ble kronet 30.05.1232, og var enekonge i årene 1241-1250.  

Allerede mens han lå i vuggen fikk Erik Plogpenning tittel som hertug av Jylland.  

Erik Plogpenning var nesten under hele sin regjeringstid i strid med sine hel og halvbrødre, som også  
hadde fått store deler av riket i len av faren. 

Erik Plogpenning ble halshugget - da han ble tatt til fange - i uroligheter under et tysk angrep. Liket 

ble kastet på sjøen, men ble senere funnet stygt lemlestet av noen fiskere. Folket ærede Erik 

Plogpenning som en helgen i ettertid. Hans dronning Judith (Jutta) giftet seg igjen med Burchard, 
borggreve av Rosenburg. Erik Plogpenning fikk med Judith (Jutta) to sønner, men de døde unge, og 

fire døtre. Datteren Sofie ble gift med kong Valdemar av Sverige. Datteren Ingeborg ble gift med kong 

Magnus Lagabøter Håkonsson, mens døtrene Jutta og Agnes gikk i klostertjeneste, men forlot dette 
senere. 

Erik Plogpenning Valdemarsson er ane nr. 015 på slektslinjen: Fra Spangereid i Lindesnes til  

Bergen i Hordaland. 


